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►►►► valószínűleg más szolgáltató végzi majd a hulladék begyűjtését, így újabb díjváltozás is várható.
Addig is februárban a hulladék elszállításának rendje a következő: február 5. - háztartási hulladék,
február 12. - papír, karton, február 19. - háztartási hulladék, február 26. - műanyag, palack, fém.
Az üveget továbbra is a falvakban erre a célra kihelyezett gyűjtőkonténerekbe kell bedobni! (de csak
kimondottan üveget szabad ide bedobni, nem másfajta hulladékot!!) VIGYÁZAT! A háztarási hulladékba ne
keverjünk növényi maradványt, konyhai hulladékot, azokat ezután is komposztáljuk!

Felhívás
Tekintettel arra, hogy már 70-80 éves hagyománya van a községi
dalárdaéneklésnek, és kár volna veszni hagyni ezt a hagyományos ének- és
zeneápolási formát, a Nagy Ferenc Férfikar szívesen lát minden olyan
községbeli férfit, aki szeretne nótát és kórusművet énekelni vagy szeret
zenélni, hogy legyen tagja az énekkarnak. Bizalommal jelentkezzenek a
polgármesteri hivatalnál vagy bármely kórustagnál.

Jelentkezzenek az erdészetnél
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki fát szeretne kitermelni a saját
erdejéből, az jelentkezzen a vásárhelyi erdészeti hivatalnál. Szükséges,
hogy a terület szélei legyenek kijelölve, legyen egy érvényes vagy újonnan
kötött erdészeti szerződés (akinek nincs üzemterve, az legalább tíz évre
kell szerződést kössön) és tulajdonjogi okmány. Az érdekeltek a
községházán is igényelhetnek űrlapokat, de kéréseikkel április 30-ig kell
jelentkezni az erdészetnél. A jóváhagyott kérésekre pecsételnek, a kijelölt
famennyiséget december 31-ig haza kell szállítani.

Ülésezett a helyi tanács
Január 28-án tartotta rendes ülését a községi tanács. Jelen volt minden tanácsos. Napirendi pontok:
1. A december 10-iki rendes ülés jegyzőkönyvének megszavazása. Varga Ervin, Szász Levente, Ambrus Jenő,
Fazakas Csaba, Dobos Jenő nem szavazták meg, mivel nem voltak jelen azon az ülésen.
2. A helyi költségvetés módosításáról szóló 113/2018. számú polgármesteri rendelet elfogadása. Mindenki
egyetértett.
3. A társadalmi segélyben részesülő családok által végzett közérdekű munkák tervének jóváhagyása.
Mindenki egyetértett.
4. A súlyos fogyatékosok személyi felügyelőinek tavalyi második félévi tevékenységi beszámolójának
jóváhagyása. Mindenki egyetértett.
5. A szelektív hulladékbegyűjtés és elszállítás illetéke emelésének jóváhagyása. Szász Levente, Ambrus Jenő,
Fazakas Csaba, Dobos Jenő nem szavazták meg.
6. Nyárádmenti iskola konzorcium létrejöttének jóváhagyása. Mindenki egyetértett.
7. Csíkfalva község társulása az ADI Reghin egyesülethez. Mindenki egyetértett.
8. Együttműködési megállapodás megkötése Csíkfalva Község és az ADI Reghin egyesület között a belső
menedzsmentfelügyelet elvégzéséről. Ambrus Jenő nem szavazta meg, a többiek elfogadták.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az polgármesteri hivatal tevékenységével, eredményeivel kapcsolatos hírek,
fényképek, valamint a helyi tanács ülései jegyzőkönyvei és a határozatai megtalálhatók a község honlapján is az
ms.ovelo.ro/csikfalva/ oldalon is.
Polgármesteri HÍRLEVÉL
Csíkfalva község polgármesterének időszakos kiadványa. 650 példány. Ingyenes. Felelős szerkesztő: Balogh István
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Polgármesteri beszámoló a 2018. évről
Ami a nagy infrastruktúrát illeti:
Halottasházak:
Jobbágyfalván
közmunkát
szerveztünk
kövezésre,
WC-t
építettünk,
csempéztünk, lefestettük az épület cokliját,
gipszkartonoztunk, olyan kellékeket készítettünk,

mint gyertya- és koszorútartók, adománypersely,
védelmi járdát készítettünk az épület köré, elvezettük
a csapadékvizet, hidat építettünk. Tavaly Csíkfalva
kapta meg a közbirtokossági jutalékösszeget, 7.170
lejt, amiből köveztek és egyéb gondokat oldottak
meg. Szentmártonban a temető előtt elkészült a
parkoló, amit be is kerítettünk, sáncot ástunk,
bejáratot és hidat építettünk. Vadadnak faanyagot
adtunk, aminek felhasználásával meghosszabbítják a
ravatalozó teraszát, Búzaháza is fát kapott, amiből
elkezdhető a ravatalozó építése.
A következő községgazdálkodási munkákat
végeztük a község területén az elmúlt évben:
 híd szélesítése a Dájnám-híd melletti sáncon
 Búzaházán sáncot ástunk két helyen is,
Szentmártonban a legelőn segítettünk vizet vezetni az
állatok itatására
 Szentmártonban a Káli út kezdetén új átereszt
építettünk
 a vadadi községi úton elvégeztük a beszakadt
padka és úttest újjáépítését
 a
három
felújítandó
kultúrotthonnál
megmentettük a még felhasználható építkezési
anyagot, begyűjtöttük és átadjuk olyan új célokra,
mint: tetőzet építése Szentmártonban a franciaországi
gépek számára, a vadadi ravatalozó teraszának
bővítése, búzaházi ravatalozó építése, a jobbágyfalvi
kultúrotthon előtti terasz megépítése
 két vadadi utca kövezésére 120 köbméter
kavicsot vásároltunk a legelői bevételből, a
munkálatot a tavasz folyamán fogjuk elvégezni

 elkezdtük a szentmártoni, vadadi, búzaházi
kultúrotthonok felújítását, ezeket az idén ősz
folyamán kellene befejezni
 a már megépített csatoronázási rendszert saját
pénzünkön
kimosattuk
és
elvégeztettük
a
videóvizsgálatot: kiderült, hogy sajnos nagyon sok
gond van a rendszerben, és a vállalkozó június 16-ig
kapott haladékot ezek kijavítására.
 az önkormányzat munkásaival bevállaltuk,
hogy a bekötő aknák fedelét betonba öntjük a község
pénzén, ezt részben
meg is oldottuk a
tavaly és folytatjuk
az idén is
 saját erőből
elkezdtük a levéltár
rendbetételét, idén
ezt be szeretnénk
fejezni,
és
elvégeztük
a
leltározást is
 az
önkormányzat
erdejére
folyamatban van az
üzemterv
elkészítése, mivel
lejárt a tíz éves
érvényesség
 a közterületeken folyamatosan biztosítottuk a
virágágyások beültetését, gondozását
 tavaly tavasszal sikerült a jobbágyfalvi
kultúrotthonnál felcsiszolni a padlót és újralakkozni
(ezt nem közpénzből, hanem a kultúrotthon külön
forrásából végeztük, a lakk értéke 1600 lej volt)
 pályáztunk a Megyei Tanácsnál a sport
támogatására, onnan 2.500 lejt kaptunk, a helyi
költségvetésből 11 ezer lejt utaltunk ugyanerre a célra
 elkezdtük a legeltetési terv elkészítését
 sikerült a csíkfalvi focipályát karbantartani
(nyírni, vonalazni) és a csapat rendelkezésére
bocsátani
 támogattuk a tűzoltókat 8.500 lejjel,
támogattuk a napközit, a délutáni oktatást, a
néptáncot, színjátszó tábort, a Csűrszemináriumokat,
karácsonyi csomagokat, iskolabuszt, március 15-ét, a
testvértelepülési
kapcsolatok
fenntartását,
az
iskolákat, a Caritas otthoni beteggondozó szolgálatát,
és az új óvoda munkálataiba is be tudtunk segíteni a
munkagéppel
 kézi motoros kaszát vásároltunk
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 A vadadi és búzaházi utakon egy alkalommal
lekaszáltuk a padkát
 elkezdtük az iskola és a községháza
tűzvédelmi engedélyeztetését is
 kutat ástunk a szentmártoni és búzaházi
kultúrotthonoknál
 Vadadban sikerül javítani a Gál utcát és
sáncot ásni a csapadékvíznek
 sikerült megoldani a polgármesteri hivatal
területének topográfiai rendezését és az épület
rátelekelését.

Folyamatban az óvodaépítés
Tavaly támogatást nyertünk a csíkfalvi, vadadi és
búzaházi iskolaépületek javítására, a csíkfalvi
napközi óvoda építésének befejezésére és egy új
elemi iskola építésére Jobbágyfalván. Sajnos a
munkálatokat nem tudtuk elkezdeni a tervezett
időben, ugyanis az első közbeszerzésekre egyetlen
cég sem jelentkezett. A csíkfalvi óvodára került
kivitelező, vele szersződést is kötöttünk, az ősszel el
is kezdte a munkálatokat, amelyeket a tavaszon
folytatni fog, és reméljük, hogy az ősszel már itt
kezdődik az oktatás. A másik négy épület esetében
már ötödször hirdettünk közbeszerzési eljárást,
reméljük, ezekre is kerül vállalkozó, és idén
elkezdődhetnek
a
felújítási,
illetve
építési
munkálatok.

Pénztelen év volt
Az elmúlt 18 év legnehezebb esztendeje volt a
2018. év, ugyanis a kormány olyan elgondolást
alkalmazott, hogy amelyik önkormányzatnak 2016
végén pénze volt a megtakarítási számlán, annak
2018 elején a neki járó költségvetésnek csupán a felét
adta meg. Emiatt pénzügyi nehézségeink akadtak az
év folyamán, annyira, hogy augusztusban és
szeptemberben fizetést sem tudtunk adni az
alkalmazottaknak, de nem tudtuk finanszírozni a
közvilágítás javítását, a kóbor kutyák begyűjtését és
elszállítását sem, a padkakaszálást is csak egyszer
tudtuk
elvégeztetni,
és
elmaradtak
olyan
szolgáltatások és programok is, amire máskor jutott
pénz, de most kénytelenek voltunk szüneteltetni
azokat.

Idei terveink
 Szeretnénk folytatni az elkezdett munkákat,
gondolok itt a csatornázásra, amit a cég be kell
fejezzen június 16-ig, de fontos volna a rendszer

beindítása is, valamint megoldani a bekötéseket és
mindenféle átadási gondot.
 szeretnénk befejezni a három kultúrotthon
felújítását és a csíkfalvi óvoda építését
 szeretnénk folytatni a kataszteri munkálatokat
 el szeretnénk kezdeni az iskolák felújítását és
az új jobbágyfalvi iskola építését
 van
egy
nyertes
LEADER
pályázatunk, amely
térfigyelő
kamerák
felszerelését célozza
meg a közterületeken,
közintézmények
mellett, ezt is meg
szeretnénk valósítani
 szeretnénk
folytatni
a
ravatalozók
munkálatait
 szeretnénk
elektromos árammal ellátni a tűzoltó garázs épületét
 ha befejezik és átadják a csatornarendszert,
szeretnénk javítani az utcák állapotát, illetve
szeretnénk az év első felében ismét letenni egy
pályázatot az utcák aszfaltozására
 többször is kértük az Országos Beruházási
Társaságot (CNI), hogy indítsa el a csíkfalvi új
kultúrotthon építését, és kiegészítő dokumentumokat
küldtünk Bukarestbe – most ígéret van arra, hogy a
közeljövőben ez is finanszírozásra kerül és
elkezdhetjük az új csíkfalvi kultúrotthon építését
 tavaly felmérték a csíkfalvi sportbázis
állapotát, és közbenjártunk Bukarestben, így ígéret
van arra nézve is, hogy támogatást kapunk az építés
befejezésére
 szeretnénk az orvosi rendelő előtt parkolót
kialakítani, illetve itt elkezdeni a gazdasági épületek
feljavítását
 egy kormányprogramnak megfelelően el kell
kezdeni az utcák lajstromozását és névtáblák
kihelyezését.

Figyelmeztetések
 Tekintettel arra, hogy nagyon sok adó és
büntetés nincs kifizetve, az idén kénytelenek leszünk
akár bírósági úton is eljárását indítani minden adós
ellen. Ezért arra ösztönzünk mindenkit, hogy ennek
elkerülése érdekében jelenjen meg a polgármesteri
hivatalban és rendezze adósságait, mert minket is
köteleznek az adósságok behajtására.
 Nagyon sok panasz érkezett tavaly, hogy sok
portán a ház elejét nem tartják rendben, a sáncokat
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nem ássák ki, nem tartják be a szomszédsági határt,
nem tisztelik az együttélés írott és íratlan szabályait:
zajonganak,
a
megengedettnél
gyorsabban
közlekednek az utcán, az autókkal és mezőgazdasági
gépekkel az utcán állomásoznak, törvénytelenül
építkeznek. Kérjük, legyenek tekintettel ezekre,
ellenkező esetben kénytelenek leszünk alkalmazni a
törvényadta lehetőségeket.
 Az idei adók és illetékek kifizetésének első
határideje március 31., aki eddig befizeti a teljes
tartozást, az a törvény által előírt adókedvezményben
részesül. Mivel idén március 31. vasárapra esik, így
30-án sem lehet fizetni, s mivel március 29-én,
pénteken le kell adni a begyűjtött összegeket az
államkincstárba, ezért a legutolsó nap, amikor
kedvezményt élvezhet a lakosság az adóbefizetéskor,
az március 28. (csütörtök), ezen a napon délután 17
óráig lehet befizteni a tartozást a községháza
pénztárába. A március 31. után befizetett adóra nem
jár kedvezmény. Arra is figyelemeztetjük a
lakosságot, hogy akinek büntetése is van, az először
azt kell befizesse, és csak azután fizetheti az adót is.

Helyben is vizsgáztat(ná)nak
Felhívjuk azoknak a gazdáknak a figyelmét, akik
traktorokat szeretnének bejegyeztetni a közúti
forgalomba (nem mezei utakra és nem helyi
számmal) könnyített eljárással, hogy a Polgármesteri
Hivatal segíteni tud annyiban, hogy legalább öt jármű
esetén továbbítja az igényt a R.A.R.-hoz, ők pedig
hajlandók kiszállni a helyszínre a traktorok
vizsgáztatása végett. A jelentkezőknek közölniük kell
a gép márkáját, típusát, alvázszámát (alvázszám
nélkül nem vizsgáztatják a járművet!). Igazolni kell a
traktor származását is számla (akár külföldi is) vagy
szerződés felmutatásával, ha ilyennel nem
rendelkeznek, akkor legegyszerűbb, ha a közjegyző
előtt adnak egy nyilatkozatot, miszerint a gépet
eredeti származási dokumentum nélkül (”fără acte
originale de proveniență”) vásárolták XY-tól. A
járműnek műszakilag megfelelőnek kell lennie, a
gumik jók és megfelelő méretűek kell legyenek,
működjön a fék, a jelző és világótó lámpák. Az
érdekeltek
iratkozzanak
a
Polgármesteri Hivatalban február
végéig.

Következik a kataszteri felmérés
A kataszteri felmérésekre szerződést kötöttünk
2017-ben és 2018-ban is, de mindeddig nem
működött, a cég nem végezte a munkát. A jó hír az,
hogy januártól a folyamat elindult. A lakosságot arra
kérjük, hogy megkeresésünkre szíveskedjenek
együttműködni. Vadadban már elkezdődtek a
munkálatok, folyamatban van a dossziék elkészítése.
A munkafolyamat a következő: a cég felméri az adott
dűlő határvonalait, mi biztosítjuk a tulajdonosok
névsorát, a cég elkészíti a parcella térképét, amelyet
ki kell függeszteni 60 napra közszemlére, ez idő alatt
a tuladonosok megtehetik észrevételeiket, amelyeket
megpróbálunk orvosolni. A 60 nap lejárta után
elkészülnek a parcellák dossziéi, amelybe olyan
adatok szükségesek, mint: személyi szám, az igénylő
személyi igazolványa vagy halotti bizonyítványa,
birtoklevél, hagyatéki akták. Amikor ezek
összegyűlnek, letevődnek a kataszteri hivatalhoz,
ahol mindenki kap egy telekkönyvi számot. Ez a
folyamat ingyenes, de lehet, hogy az első telekkönyv
kikéréséért ki kell fizetni a fennálló hivatalos
illetéket.
Tudni kell, hogy amennyiben egy dűlőben nem
készül el mindenkinek a dossziéja amiatt, hogy valaki
nem jelentkezett a behivatáskor az aktákkal, akkor az
adott dűlőt nem lehet lezárni, és a hanyag személyek
miatt a többiek sem fogják megkapni a személyi
számot, hanem a dűlő közös tulajdonban marad, amíg
ki nem tisztázódik az adott parcellában mindenkinek
a területe. Miután a felmérések elkészülnek, lehet
igényelni a hagyatékot, lesznek kijelölve közjegyzők,
ahová fordulhatnak a családok, és ingyenesen el lehet
végezni a hagyatékot. A végén a topográfus
kijelölheti a parcellák sarkait, de ez már nem képezi a
folyamat részét, ezért ezt fizetni kell.
A munka sikeres és gyors elvégzése érdekében
kérjük a lakosság komoly hozzáállását, és hogy
mihamarabb jelentkezzenek, amikor megszólítjuk.

FIGYELEM!!!!
Változások a szemétkérdésben
Rajtunk kívülálló okok, azaz törvényi
módosítások miatt idén januártól emelkedik a
szemétilleték, ugyanis idéntől a lerakóba kerülő
szemét tonnája után újabb 30 lejt kell fizetni, továbbá
ezután a szelektív hulladékot is négy felé kell
válogatni, és azokat is külön-külön szállítják el, ami
további illetéknövekedést idéz elő. Így az eddigi
személyenkénti 3,4 lej (+áfa) havi szemétdíj 0,88
lejjel drágul, azaz 4,28 lej + áfa (5,1 lej) lesz.
Amennyiben
beindul az idén
a megyei
hulladékgazdálkodási rendszer, akkor ►► ►►

